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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1. Összefoglaló adatok 

A tervezési terület azonosító adatai: 

a) azonosításra alkalmas név: Bécsi-domb Természetvédelmi Terület 

b) a Védett Természeti Területek Törzs-
könyve törzskönyvi száma: 

 

c) tervezési területre vonatkozó védetté nyil-
vánító jogszabály száma: 

33/1999 (XII. 8.) önk. rendelet 

d) nemzetközi egyezmény hatálya alá tarto-
zó vagy nemzetközi jelentıségő terület 
jelölése, sorszáma: 

Natura 2000 (pSCI) terület  
(HUFH20006 Dudlesz-erdı) 

e) a tervezési terület kiterjedése: 7,8512 ha 

f) a megye(ék) megnevezése, ahol a tervezé-
si terület elhelyezkedik: 

Gyır-Moson-Sopron 

g) a település(ek) megnevezése, ahol a ter-
vezési terület elhelyezkedik: 

Sopron 

h) a tervezési terület középpontjának föld-
rajzi és/vagy EOV koordinátái: 

EOV (X): 464636 
EOV (Y): 265453 

i) a tengerszint feletti magassága (szélsı 
értékek): 

240 m – 275 m 

j) a tervezési területet fedı 1: 100 000 mé-
retarányú térképszelvények száma: 

EOTR 71 

k) az illetékes természetvédelmi hatóság 
megnevezése: 

Fertı-Hanság Nemzeti Park  
Igazgatóság 

l) a jogszabályban kijelölt természetvédelmi 
kezelı megnevezése: 
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1.2. A tervezési terület rendeltetése:  

• A Bécsi-domb sztyepprétjeinek, sziklagyepeinek és karsztbokorerdı szegélycserjései-
nek megırzése. 

• A Globularia cordifolia és élıhelyének megırzése. 

• A Bécsi-domb tájképi értékeinek megırzése. 

 

1.3. A tervezési terület jogi helyzete:  

A tervezési terület (Sopron 0902/22) jelenleg helyi jelentıségő természetvédelmi terület (Bé-
csi domb 31.012, 2000.01.20.). 

 

1.4. A tervezési terület elhelyezkedése, határai:  

A tervezési terület Gyır-Moson-Sopron megyében, Sopron város határában helyezkedik el.  A 
tervezési területet északon nyitott bányaterület, keleten bécsi-dombi kiskertek, délen az Arcus 
Étterem, nyugaton pedig a 84-es számú fıközlekedési út határolja. Középpontjának koordiná-
tái: EOV (X): 464636 és EOV (Y): 265453. 

A tervezési terület áttekintı térképe a 8.2.1. térképmellékletben található. 

 

1.5. Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok:  

A tervezési terület teljes egészében a Magyar Állam tulajdonában és a Fertı-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság kezelésében van. 

 

1. táblázat:  A tervezési terület tulajdonosi összetétele a következı: 

Szektor Szektor név Terület (ha) % 

16 központi költségvetési szervek 7,8512 100 

Összesen: 7,8512 100 

 

A tervezési területen vadászati joggal a Hubertus VT rendelkezik.  

Egyéb szolgalmi vagy használati jogról nincs tudomásunk. 

  

 1.6. A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb elıírások: 

1.6.1 Településrendezési tervek 

• Sopron Településrendezési Terve, helyi építési szabályzatai 

• Ágfalva Településrendezési Terve 
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1.6.2 Üzemtervek 

• Hubertusz VT Vadgazdálkodási Üzemterve (1997-2007) 

1.6.3 Jogszabályok: 

• 1996. évi LIII.tv. A természet védelmérıl 

• 1/1977 OTvH. határozat A Soproni Tájvédelmi Körzet létesítésérıl. 

• 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet A Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékes-
ségi területén lévı egyes védett természeti területek erdırezervátummá nyilvánításáról 

• 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó en-
gedélyezési eljárásokról 

• 1993. évi XLVIII.tv. A bányászatról 

• 1994. évi LV. tv. A termıföldrıl 

• 1995. évi LIII.tv. A környezet védelmének általános szabályairól 

• 1996. évi LIV.tv. Erdészeti törvény 

• 1996. évi LV.tv. Vadászati törvény 

• 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet a környezetvédelmi felügyelıségek, valamint a 
nemzeti park igazgatóságok feladat- és hatáskörérıl, továbbá a Környezet- és Termé-
szetvédelmi Fıfelügyelıségrıl 

• 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött 
tevékenységek körérıl és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követel-
ményekrıl 

• 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 

• 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építé-
si tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

1.6.4 Mőszaki irányelvek: 

• MI-13-25, MI-13-38, MI-13-39, MI-13-45, MI-13-49, MI-13-56, MI-13-57 

1.6.5 Szabványok 

• MSZ 20376-1, MSZ 20376-4, MSZ 20380, MSZ-13-195, MSZ-13-202 

1.6.6. Egyéb tervek 

• Az Ikva-patak Sopron Híd utca és Országhatár közötti mederszakaszának árvízvédel-
mi koncepcióterve 

• Sopron, Észak-Déli összekötı városi forgalmi út (Megvalósíthatósági tanulmány) 

• Ikva patak komplex vízgazdálkodási alapterv (Megalapozási tervdokumentáció) 
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1.7. A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája: 

A természetvédelmi kezelési terv készítıje: Takács Gábor természetvédelmi felügyelı, Fertı-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Az anyag a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdıvédelmi 
Tanszéke által készített elızetes anyag felhasználásával készült. 

 

A tervezési terület természetvédelmi kezelési feladatait a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság látja el. A terület az Igazgatóság Fertı-Hanság Tájegységének Soproni İrkerületéhez 
tartozik. A terület felelıse Kozák Gábor ırkerület vezetı (mobiltelefon: 06 30 2802581) aki 
minden feladatot ellát, ırszolgálati hatósági és egyéb feladatokat végez. A feladatok és hatás-
körök pontos leírása a munkaköri leírásokban van rögzítve. 

 

A Tájvédelmi Körzet személyzetén kívül a tervezési területtel kapcsolatos hatósági feladato-
kat további 9 fı végzi. 

 

A ırkerület központja Sopronban található az ún. Kakasos Házban. Itt a terület kezelésével 
kapcsolatos infrastruktúra (számítógép, telefon, fax) rendelkezésre áll.  
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2. LEÍRÁS 

A tervezési terület a Fertımelléki-dombság kistáj területén helyezkedik el.  

2.1. Környezeti jellemzık 

2.1.1. Éghajlat 

A tervezési terület éghajlata mérsékelten hővös, mérsékelten száraz. A táj 40 éves átlagos 
csapadékmennyisége 668 mm, tenyészidıszaki csapadék átlaga 416 mm, maximális csapa-
dékmennyisége 935 mm, minimális csapadékmennyisége 428 mm. 

A napsütéses órák száma 1850 óra körüli, nyáron 720 óra, télen 175 óra körüli napfény várha-
tó. 

Évi középhımérséklete 9,5 – 10,0 ºC, januári hımérséklet -1,5 – -1,0 ºC, júliusi hımérséklet 
19,5 – 20,0 ºC. A legmelegebb nyári és a leghidegebb téli nap maximum, illetve minimum 
hımérsékleteinek sokévi átlaga 32,5ºC, illetve -14,8ºC.  

A terület humiditási száma 67, ariditási indexe 1,00-1,08.. 

Az uralkodó szélirány északnyugati, az átlagos szélsebesség 3,2-3,5 m/s, de a dombtetıkön 
megközelíti a 4 m/s-ot. 

 

2.1.2. Hidrológia 

A Fertımelléki-dombság alapvetıen száraz, felszíni vízfolyásokban szegény terület. A Rákos-
patak vízgyőjtıje, melynek egyetlen mellékága a Tómalom-patak. A területen több forrás ta-
lálható, de ezek többsége a kistáj Balf környéki területein van. A tervezési területen nincs 
felszíni víztest. 

A talajvíz elhelyezkedése a felszíntıl függ. A lejtıkön és tetıkön 4m alatt, a völgyek talpán 2-
4m között, sıt helyenként még magasabban van. 

 

2.1.3. Felszínalaktan:  

A Fertımelléki-dombság fiatal harmadidıszaki üledékes kızetekbıl (lajtamészkı, szarmata 
mészkı, konglomerát, homok, homokkı) álló, gyengén tagolt, kis relatív reliefő deráziós-
eróziós dombság. A mészkıterületekhez karsztjelenségek, kisebb barlangok kapcsolódnak. A 
kistáj északi részén teknıszerő sülyedék alakult ki, ez a Kıhidai medence, amelynek vizeit a 
Rákos-patak vezeti le a Fertıbe. A dél-délkelet felé lejtısödı, szelíd hajlamú dombságot a 
Soproni-hegyvidékhez képest mérsékelt hegyrajzi paraméterek jellemzik. Átlagos magassága 
207 m, legnagyobb magassága 322 m a tengerszint felett, átlagos relatív reliefe 54 m/km2. 
Területének 14%-a kis reliefő síksági, 62%-a pedig gyengén és közepesen tagolt dombsági 
felszínekbıl áll, s csak 24%-a tartozik az erısen tagolt dombsági területek közé. 

A tervezési terület a dombság nyugati oldalának lejtıjén helyezkedik el. Kitettsége nyugati, 
meredeksége (mintegy 40-50°) jelentıs. Az felszínen kisebb kiterjedésben mészkıkibújásokat 
is találunk.  
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2.1.4. Földtan, vízföldtan 

A terület geológiai felépítésében meghatározó jellegőnek tekinthetık a tortonai-szarmata üle-
dékek. 

 

2.1.5. Talajtan 

A felszínt csaknem teljes egészében (98%) különbözı erdıtalajok borítják. Zömük harmad-
idıszaki üledéken képzıdött, vályog mechanikai összetételő, agyagbemosódásos barna erdı-
talaj, valamit egyenlı területi megoszlásban lajtamészkövön képzıdött rendzina és 
harmaidıszaki üledéken kialakult barnaföld. 

 

2.2. Biológiai jellemzık 

2.2.1. Növénytársulások 

A tervezési terület részletes botanikai feltárása csak részben történt meg, az elızetes vizsgála-
tok (Tímár Gábor) eredményei alapján a tervezési terület a következıképpen jellemezhetı: 

Ahol az alapkızet elıbukkan (kevés ilyen hely van), ott csak erre a tájra jellemzı reliktum 
sziklagyepek (Medicagini - Festucetum valesiaceae) alakultak ki. A terület nagy részét mé-
lyebb, humuszosabb talajon kialakult lejtısztyeprétek (Cleistogeno - Festucetum rupicolae) 
borítják, melyek rendkívül fajgazdagok és védett, ritka növényekben is bıvelkednek. Fıként a 
domblábakon még megtalálható a korábbi erdık néhány maradvány foltja, melynek legértéke-
sebb részét a Laitaicum-ra jellemzı karsztbokorerdı szegélytársulás (Geranio sanguinei - 
Quercetum) alkotja. 

Jellemzı társulások: 

– reliktum sziklagyepek (Medicagini - Festucetum valesiaceae) 

– lejtısztyeprétek (Cleistogeno - Festucetum rupicolae) 

– karsztbokorerdı szegélytársulás (Geranio sanguinei - Quercetum) 

–  

2. táblázat:  A tervezési területen elıforduló Natura 2000 élıhelyek 

Kód Megnevezés 

6240 Pannon lejtısztyeppek és sziklafüves lejtık 

 

A környezı területekre kiskertek, mezıgazdasági és erdıterületek jellemzıek (lásd. 8.2.5 tér-
képmelléklet). A tervezési területtıl nyugati-délnyugati irányban kis és nagytáblás szántóföl-
deket, felhagyott, korábban intenzíven mővelt legelıket találunk. A tervezési területet ezektıl 
a 84. sz. fıút országhatárra menı szakasza határolja. A területtıl keletre és délkeletre kisker-
tes övezet található, az ilyen típusú területeken szokásos kisebb-nagyobb házikókkal, gyümöl-
csösökkel, szılıkkel. A terület folytatásaként északi irányban hasonló jellegő gyepes, illetve 
cserjésedı területeket találunk, amelyek szintén érdemesek a védelemre. A 84. sz. fıút men-
tén több vendéglátó egység található.  
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2.2.2. Növényvilág 

A területen az eddigi kutatások alapján a következı védett fajok kerültek kimutatásra (Tímár 
G. és Iváncsics A. adatai): 

 

Latin név Magyar név Veszélyez- 

tetettség 

Eszmei 

érték (Ft) 

Egyedszám 

Anemone sylvestris Erdei szellırózsa PV 2000 150 tı 

Pulsatilla grandis* Leánykökörcsin PV 10000 több ezer 

Pulsatilla pratensis ssp. 
nigricans 

Fekete kökörcsin  5000 20 

Adonis vernalis Tavaszi hérics PV 2000 400 

Dictamnus albus Nagy ezerjófő  5000 kb. 100 

Scabiosa canescens  Szürkés ördögszem  5000 több tíz 

Linum tenuifolium Árlevelő len  5000 több száz 

Gentianopsis ciliata Prémes tárnicska PV 10000 15 

Prunella grandiflora Nagyvirágú gyíkfő  5000 80 

Globularia cordifolia Szívlevelő gubóvirág KV 10000 0,3 m2 

Carlina acaulis Szártalan bábakalács PV 2000 50 tı 

Allium sphaerocephalon Bunkós hagyma  2000 több száz 

Allium carinatum Szarvas hagyma  2000 30 

Iris variegata  Tarka nıszirom  5000 90 

Stipa pennata Pusztai árvalányhaj  5000 több száz 

*-gal jelölt fajok közösségi jelentıségő növényfajok 

 

A védett fajok elterjedését bemutató térképek a 8.3.2a-c térképmellékletekben található. A 
térképek nem kizárólag a tervezési területre, hanem annak környékére is vonatkoznak. 

A terület védett fajai közül kiemelkedıen fontos a szívlevelő gubóvirág, melynek egyetlen 
hazai, végveszélyben lévı kis populációja él itt. 

 

2.2.3. Állatvilág 

A terület állatvilágára nézve nem készültek részletes felmérések, de a területnek gazdag ma-
dárvilága és gerinctelen faunája van. A terület zoológiai felmérését a közeljövıben meg kell 
kezdeni. 
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2.3. Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzık 

2.3.1. Mezıgazdaság 

A tervezési terület mővelési ága 100%-ban gyep. A területen gazdálkodás évtizedek óta nem 
folyik. A korábbi években részben kaszálóként, részben legelıként hasznosították.   

 

2.3.2. Erdıgazdálkodás 

a) A tervezési terület erdıterületeinek erdırészlet szintő felsorolása, elsıdleges rendeltetése, a 
védettségi kategóriák, a védettség fokozata, az övezeti besorolás, a különleges védelmet 
igénylı területek részletezésével: 

A tervezési területen nincs erdı mővelési ágú terület vagy üzemtervezett erdı. 

b) Az erdıkben lévı védett természeti értékek ismertetése 

- 

c) A tervezési területen hatályban lévı körzeti erdıtervek vagy erdıállomány-gazdálkodási 
tervek (erdıtervek) és üzemtervek felsorolása. A következı erdıtervezések esedékessége: 

A tervezési területen a Soproni Körzet erdıterve (2004-2014) van érvényben. 

d) A terület erdıgazdálkodásának jellemzıi, az erdıállomány vázlatos jellemzése az erdıterv 
figyelembevételével, fafaj és korosztály szerinti összetétele, egészségi állapota. Az erdık 
múltjára vonatkozó jellemzések. 

- 

e) Erdıgazdasági infrastruktúra (feltáró hálózat) jellemzése. 

- 

 

2.3.3. Vadgazdálkodás 

a) A védetté nyilvánító jogszabályban elıírt - vadgazdálkodást, vadászatot érintı - természet-
védelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak, egyéb kötelezettségek ismertetése: 

• A védett területen etetık, szórók, sózók elhelyezése tilos.  

• A védett területen vadtenyésztés, vadkibocsátás nem engedélyezhetı.  

• Vadföld létesítése, mővelése nem megengedett. 

b) A tervezési területen lévı vadászterületek erdırészletek szerinti felsorolása, kódszám és 
rendeltetés, a védettségi kategóriák, a védettség fokozata, az övezeti besorolás, a különleges 
védelmet igénylı  területek részletezésével: 

• A tervezési területen erdı mővelési ágú terület nem található. 

c) A tervezési terület vadászterületein elıforduló védett növény- és állatfajok élıhelyének 
ismertetése: 

• A tervezési területen eddig megtalált védett növények ismertetése a 2.2.2 fejezetben 
található. Az egyes fajok pontos elterjedésének vizsgálata eddig nem történt meg. Az 
átvonuló védett énekesmadarak számára a legfontosabb élıhelyek a területen található 
cserjés sávok. 
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d) A tervezési területen hatályban lévı körzeti vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási 
üzemtervek felsorolása: 

• Hubertus VT (103600) Vadgazdálkodási Üzemterve (1997-2007).  

• A vizsgált területnek nincs hatályos Körzeti Vadgazdálkodási Üzemterve. 

 

2.3.4. Halászat, horgászat 

A tervezési területen horgászás és halászati tevékenység nincs. 

 

2.3.5. Üdülés és idegenforgalom 

A tervezési terület és környéke a soproniak kedvelt pihenı- és kiránduló helye. A környezı 
területeken sok hétvégi ház, kiskert található. A területre nem jellemzı a szervezett idegen-
forgalom, de ennek feltételei (útvonalak, pihenıhelyek, padok, táblák) sincsenek kiépítve. 

A tervezési területen a rendszeres turizmus nem kívánatos. 

 

2.3.6. Települési viszonyok 

A tervezési terület nagyon közel található Sopronhoz. A tervezési területtıl északkeletre fek-
szik a Virágvölgy, ahol sok kiskert található és egyre gyakrabban merül fel az igény a terület 
belterületbe vonására, illetve beépítésére. 

A kiskertek közelsége sajnos magával vonja az illegális hulladéklerakást, a terület szegélyé-
nek degradálódását. Tájképi szempontból kifejezetten romboló a kiskertek kerítésének gyak-
ran egészen igénytelen jellege. 

 

2.3.7. Ipar, bányászat 

A tervezési területen hivatalos ipari és bányászati tevékenység nincs. A tervezési terület észa-
ki részén kis kiterjedéső, felhagyott homokbánya található. Sajnos egyesek illegális szemétle-
rakónak használják jelenleg. 

 

2.3.8. Oktatás, bemutatás 

A tervezési területen oktatás, illetve bemutatás jelenleg nincs, de könnyő megközelíthetısége, 
illetve a jelentıs számú kiránduló miatt alkalmas a bemutatásra. Jelenleg semmiféle informá-
ciós tábla nincs kihelyezve. 

 

2.3.9. Kutatás 

Kutatás tekintetében erısen elmaradott terület. A XIX. századi – XX. század eleji kutatók 
adatairól - pontos helymegjelölések híján - csak feltételezhetjük, hogy erre a területre (is) vo-
natkoznak (összefoglalásuk: Gombocz 1906). A kutatások a vasfüggöny közvetlen közelsége 
miatt sokáig szüneteltek, újabban konkrét florisztikai adatokat Csapody István cikkében talá-
lunk (Csapody, 1993).  
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Az 1990-es években a Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani Tanszékének hallgatói és 
oktatói végeztek kutatásokat a területen, ezek közül kiemelkedik Tímár Gábor, Szmorad Fe-
renc és Király Gergely munkássága. 

 

2.3.10. Egyéb használat 

Nem jellemzı a területen. 

 

2.3.11. Kultúrtörténeti értékek 

A tervezési területen található a 71-4052 sz. geodéziai vízszintes alappont, amelyre a Dunán-
túli Turista Egyesület emlékoszlopot állíttatott.  

A tervezési területhez nem tartozó részen található a Trianoni Emlékdomb Alapköve (Állította 
a Magyar Igazság és Élet Pártja, 2001. 12. 11.). 

 

2.4. Táji értékek 

Tájképileg meghatározó jelentıségő a terület. A tervezési terület kitőnı panorámájú, a Har-
kai-kúp és a Schneeberg közötti, teljes Soproni-medence látható. 
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2.5. Adatbázisok 

2.5.1. Számítógépes adatbázisok 

A területre vonatkozó adatbázis jelenleg nincs. A vonatkozó biotikai adatok egységes formá-
tumban, a jelenleg készülı Természetvédelmi Információs Rendszer szerkezetének megfele-
lıen vannak tárolva. 

2.5.2. A tervezési területre vonatkozó térképanyag 

Topográfiai térképek (nyomtatott és szkennelt raszteres formában): 

1:10000 Gauss-Krüger térképek: L-33-10-C-c-3 szelvény 

1:25000 Gauss-Krüger térképek: L-33-10-C-c szelvény 

1:50000 Gauss-Krüger térképek: L-33-10-C szelvény 

1:10000 EOTR térképek: 71-431, 71-413 és 71-414 szelvények 

 

Digitális topográfiai térképek 

DTA-50 Digitális Topográfiai Alaptérkép - 1:50000 

OTAB 2.0 Digitális Topográfiai Alaptérkép – 1:100000 

 

Egyéb tematikus térképek: 

1:100000 agrotopográfiai térkép 

1:10000 erdıgazdasági üzemi térképek: EN-5-25 szelvény 

1:2880 ingatlan-nyilvántartási térkép 

 

Történeti térképek: 

I. katonai felmérés 

II. katonai felmérés 

III. katonai felmérés 

 

2.5.3. A területre vonatkozó fotóanyagok 

Légifelvételek: 

Repülési 
szám 

Filmtípus Kép-
méretarány 

Felhasználás Megrendelı Archívum 

1983-028 ff.pán. 1:10 500 TÁEG erdıtervezés ÁESZ EFE 

1983-031 ff.pán. 1:10 500 TÁEG erdıtervezés ÁESZ EFE 

1983-370 ff.pán. 1:50 000 topográfiai térkép felúj. MH TÉHI EFE 

1983-368 ff.infra 1:30 000 topográfiai térkép felúj. MH TÉHI EFE 

1986-097 infra sz. 1:10 500 Bánky doktori kutatás EFE FÖMI 
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Repülési 
szám 

Filmtípus Kép-
méretarány 

Felhasználás Megrendelı Archívum 

1986-125 színes 1:10 500 Bánky doktori kutatás EFE FÖMI 

1988-179 infra sz. 1: 8 000 Fertı NP vegetációtérkép EFE FÖMI 

1988-188 infra sz. 1: 8 000 Fertı NP vegetációtérkép EFE FÖMI 

1988-191 színes 1: 8 000 Fertı NP vegetációtérkép EFE FÖMI 

1989-064 színes 1: 8 000 Fertı NP vegetációtérkép EFE FÖMI 

1989-110 infra sz. 1: 8 000 Fertı NP vegetációtérkép EFE FÖMI 

1989-111 infra sz. 1: 8 000 Fertı NP vegetációtérkép EFE FÖMI 

1989-134 infra sz. 1: 8 000 Fertı NP vegetációtérkép EFE FÖMI 

1990-071 ff.pán. 1:14 400 EOTR felmérés BGTV FÖMI 

1990-057 ff.pán. 1: 8 000 EOTR felmérés BGTV FÖMI 

1990-058 ff.pán. 1: 8 000 EOTR felmérés BGTV FÖMI 

1990-059 ff.pán. 1: 8 000 EOTR felmérés BGTV FÖMI 

1990-070 ff.pán. 1: 4 500 EOTR felmérés BGTV FÖMI 

1991-061 infra sz. 1:31 000 Duna "magas" FÖMI EFE 

1992-015 ff.pán. 1: 6 000 Sopron városrendezés Sopron FÖMI 

1992-340 infra sz. 1: 7 000 Aszalfı projekt EFE EFE 

1992-342 ff.pán. 1.12 000 TÁEG erdıtervezés ÁESZ EFE 

1999 infra sz. 1:30000 Phare projekt NYME NYME 

 

Őrfelvételek: 

1987 Landsat TM 

1991 Landsat TM 

1995 SPOT P 

1998 Landsat TM 

1998 SPOT4 

2000 Landsat ETM 

 

 

A tervezési területre számos digitális és analóg (dia és papírkép) áll rendelkezésre a Fertı-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság archívumában. Ezek feldolgozása és adatbázisba rendezése 
folyamatban van. 
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3. CÉLKIT ŐZÉSEK MEGHATÁROZÁSA 

3.1. A tervezési terület természetvédelmi jelentıségének kiértékelése 

Kritérium Min ısítı jellemzı Jelentıség 

Méret 
Kicsi, de elegendı a természeti érté-
kek megırzéséhez 

++ 

Sokféleség Közepes ++ 

Természetesség 
Jó állapotú, természetes, illetve 
természetközeli 

+++ 

Ritkaság Helyileg kiemelkedı +++ 

Sérülékenység Sérülékeny ++++ 

Jellemzıség A területen található élıhelyek ++ 

Elhelyezkedés Kapcsolt a Soproni-hegységgel +++ 

A tervezési terület története Ismeretlen ++ 

Potenciális természetvédel-
mi érték 

Elsısorban növénytani, tájképi ++ 

Különleges jelentıség Nem ismert + 

(Országos szinten + = nincs vagy nem ismert a jelentısége, ++ = kicsi a jelentısége, +++ = közepes jelentısé-
gő, ++++ = nagy jelentıségő, +++++ = kiemelkedı jelentıségő) 

3.1.1. Méret 

A tervezési terület kiterjedése a Sopron környéki, hasonló jellegő területekhez képest megfe-
lelı, a természetvédelmi védettség okaként szolgáló élıhelyek és fajok fennmaradásához 
elégséges. A tervezési területhez hasonló növényzető területek találhatók a Bécsi-domb terü-
letén több helyen az országhatár felé. 

 

3.1.2. Sokféleség 

A tervezési terület kis kiterjedése miatt a területen lévı élıhely típusok száma alacsony. A 
domblábi-domboldali részen található túlnyomó részben akácos, valamint az ettıl a résztıl 
keletre – a gerinc és közelében – lévı gyepek, erdısülı cserjések alkotják a vegetációt. 

 

3.1.3. Természetesség 

A tervezési terület valószínőleg emberi tevékenység hatására alakult ki, hiszen a terület po-
tenciális növényzete erdı. Ennek ellenére a terület természetesnek tekinthetı. 
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3.1.4. Ritkaság 

A tervezési területen található a Magyarországon csak itt elıforduló szíveslevelő gubóvirág 
(Globularia cordifolia). E ritka védett növény megırzése nemcsak a soproni, de az egész ma-
gyar flóra számára kiemelt jelentıségő. 

 

3.1.5. Sérülékenység 

A terület a mérete és fekvése miatt meglehetısen veszélyeztetett. Sopron terjeszkedése és a 
területet érı hatások miatt a sérülékenység kiemelt.  A kedvezıtlen hatások elkerülése miatt a 
területre kiemelt figyelmet kell fordítani. 

 

3.1.6. Jellemzıség 

A területre elsısorban gyep és cserjésedı gyep jellemzı, de mellette nyitott bányafelület, ki-
sebb erdıfoltok is megtalálhatók. A területen található élıhelyek részben a környezeti jellem-
zık, részben az emberi hatások (kaszálás és legeltetés) következtében alakultak ki. 

 

3.1.7. A tervezési terület nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzete (elhelyezkedés): 

A tervezési terület a soproni Bécsi-dombon található. E terület a Dudlesz-erdıvel, Szárhalmi-
erdıvel, Újhegyi-erdıvel, valamint a Kıhidai-medencével együtt alkotja a Laitaicum (Lajtai 
flórajárás) magyarországi területét. (A flórajárás területének kisebbik része található Magyar-
országon.) 

 

3.1.8. A tervezési terület története 

A tervezési terület kis kiterjedése miatt konkrét történeti dokumentumokkal a területre vonat-
kozóan nem rendelkezünk.  

Az i.e. IV. század közepén a kelták szorították ki az illíreket; településeik a mai Bécsi-
dombon voltak. Uralmuknak a római birodalom terjeszkedése vetett véget.  A rómaiak a Bé-
csi-dombon építették fel a cirkuszi játékok színterét, az Amphiteátrumot. 

A tervezési területtıl nem messze található a Koronázó-domb, amely fontos történelmi em-
lékhely. III. Ferdinánd a koronázási szertartáshoz tartozó kardvágásokat itt tette meg 1625. 
december 8-án.  

 

3.1.9. Potenciális természetvédelmi érték 

A megfelelı kezelés, illetve a természetes folyamat hatására a terület értéknövekedésének 
bemutatása 

a) a természeti állapotának: 

A megfelelı természetvédelmi kezeléssel a soproni Bécsi-domb tervezési területén lévı 
fajgazdag növényzet megırizhetı, illetve a tervezési terület természetes állapotát veszélyezte-
tı tényezık hatása csökkenthetı. 
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b) táji értékeinek: 

A tervezési terület tájképi értéke is kiemelkedı. A Bécsi-domb jelenlegi „faborítottsága” jóval 
nagyobb, mint évtizedekkel ezelıtt, „köszönhetıen” többek között a fehér akác fokozatos 
térnyerésének. A tervezési terület a Bécsi-domb egyik ilyen szempontból legmarkánsabb ré-
sze; természetvédelmi kezelés elmulasztásával a terület lassan beerdısül, az egyedül álló lát-
kép megszőnik. 

c) oktatási lehetıségeinek: 

Nem jellemzı. 

d) bemutatási lehetıségeinek: 

Nem jellemzı. 

e) kutatási lehetıségeinek: 

Egy majdani teljes soproni flóramő megalkotásához feltétlenül szükséges a Bécsi-domb nö-
vényzetének szisztematikus kutatása. A tervezési terület védelem alá helyezésével, illetve a 
természetvédelmi kezelési terv végrehajtásával lehetıség nyílik e majdani kutatási helyszín 
megırzése. 

f) jövedelemtermelı képességének (a természetvédelmi kezelı, illetve a helyi lakosság, gaz-
dálkodók számára): 

A terület nem alkalmas jelentısebb jövedelmezı gazdálkodásra jelenlegi állapotában. Jelentı-
sebb jövedelmet csak a terület beépítésével lehetne elérni, de ez a természeti értékek teljes 
pusztulásával járna, így teljesen ki kell zárni. 

g) kulturális és történelmi hagyományok megırzésének: 

Nem jellemzı. 

h) természetvédelmi besorolásának, 

Az országos jelentıségő védett természeti terület besorolás mellett a terület Natura 2000 terü-
letnek javasolt az Élıhelyvédelmi Irányelv alapján. 

i) egészségügyi célra történı igénybevételi lehetıségek: 

Nem jellemzı. 

 

3.1.10. Különleges jelentıség 

A tervezési terület a szakmai közönség számára különleges vonzerıt és lehetıséget biztosíthat 
azáltal, hogy Magyarországon természetes területen csak itt található meg a szíveslevelő gu-
bóvirág (Globularia cordifolia) 
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3.2. A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározása 

 

Természeti érték  Jelentıség 

  Nemzetközi   Országos    Regionális     Helyi 

 1. Földtani + + ++ +++ 

 2. Víztani + + + + 

 3. Társulás + ++ +++ +++ 

 4. Élı szervezetek ++ ++ +++ +++ 

 5. Táji értékek + ++ +++ +++ 

 6. Kultúrtörténeti értékek 0 0 + + 

(0 = nincs jelentısége, + = kevéssé jelentıs, ++ = jelentıs, +++ = nagyon jelentıs) 

 

3.3. Ideális kezelési célkitőzések 

3.3.1. Elsıdleges célkitőzések: 

• biztosítani kell a szíveslevelő gubóvirág (Globularia cordifolia) állományának és élı-
helyének fennmaradását 

• megırizni a terület sziklagyepjeit, sztyepprétjeit és karsztbokorerdı szegélycserjéseit 

• a soproni Bécsi-domb, mint tájképi és természeti érték védelme 

3.3.2. Másodrendő célkitőzések: 

• a terület botanikai és zoológiai értékeinek teljes körő feltárása, majd természetvédelmi 
helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése 

• a környezı, hasonló jellegő élıhelyek fennmaradásának biztosítása további védetté 
nyilvánításokkal 
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3.4. Korlátozó és veszélyeztetı tényezık 

 

 Belsı tényezık Külsı tényezık 

 Természetes folyamatok  - természetes szukcesszió 
(cserjésedés) 

 

 Emberi hatások - A kezelések évek óta 
elmaradnak. 

- kiskertes övezet 

- illegális szemétlerakás 

- a környezı területek vár-
ható beépítése 

 

3.4.1. A tervezési terület természetes folyamatai 

A tervezési terület természetes folyamataiban a szukcesszió játssza a legnagyobb szerepet. A 
tervezési terület termıhelyi viszonyait tekintve, potenciális erdıterület, így az emberi hatásra 
kialakult élıhelyek a kezelések felhagyása után gyorsan cserjésednének, majd erdısödnének. 

 

3.4.2. A tervezési területen kívüli természetes folyamatok 

Tudomásunk szerint nincs olyan kívülrıl ható természetes folyamat, amely jelentıs hatással 
lenne a területre. 

 

3.4.3. A tervezési területen belül érvényesülı emberi tényezık 

Annak vizsgálata, hogy 

a) mennyire áll összhangban a jelenlegi területhasznosítás, -használat az ideális célkitőzések-
kel, 

A terület teljes egészében a Magyar Állam tulajdonában van, de az elmúlt években semmiféle 
területhasznosítás nem történt. A kezelések hiánya egyértelmően látszik a terület állapotán, 
hiszen az akác gyorsan terjed. 

b) van-e elegendı munkaerı a területen, 

Viszonylag kis területrıl van szó, így a területen lévı munkaerıt vizsgálni értelmetlen. Azon-
ban éppen a kis terület miatt a területkezelést viszonylag könnyen biztosítani lehet, az ehhez 
szükséges munkaerı és gépek a környéken rendelkezésre állnak. 

c) van-e a megfelelı ismeretanyag, fogadókészség az ideális hasznosítási mód alkalmazásá-
hoz, 

A hasonló területek (Szárhalmi-erdı sztyepprétjei) kezelésében szerzett tapasztalatunk alapján 
elmondható, hogy a megfelelı ismeretanyag rendelkezésre áll. Az ideális hasznosítási mód 
alkalmazásához elvileg minden feltétel rendelkezésre áll. 
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d) gazdaságilag életképes-e a kívánatos területhasználat, 

A területen kívánatos területhasznosítás a jelenlegi gazdasági körülmények között nem élet-
képes, de nem is biztos, hogy a területen nem is elsısorban haszonszerzés céljából kell gaz-
dálkodni. A terület hasznosítása kizárólag a terület természeti értékeinek fenntartása érdeké-
ben történhet.  

e) a helyi lakosság, a gazdálkodók és a látogatók számára elfogadhatók-e a védelmi célkitőzé-
sek, 

A helyi lakosság körében a Bécsi-domb kiemelt védelme teljes egészében elfogadható. A te-
rület mind a soproniak, mind az idelátogatók számára kiemelt pihenı és rekreációs helyszín.  

A területen több vállalkozó tervez olyan beruházást, amely a Bécsi-domb (nemcsak a tervezé-
si, hanem a környezı értékes területek) élıvilágára végzetes hatással lenne.  

f) használnak-e a természeti értékekre veszélyes technológiákat, 

A tervezési területen nem jellemzı veszélyes technológiák használata. A környezı kiskertek-
ben használt vegyszerekrıl nincs információnk. Ezek elıírásoknak megfelelı kezelése való-
színőleg nincs hatással a területre, de tapasztalataink szerint a lakosság körében a vegyszerek 
kezelése a legtöbb esetben nem a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen történik (pl. a lejárt 
szavatosságú vegyszereket gyakran a szemétbe dobják vagy a környezı erdıkbe hordják ki). 

A tervezési területen egy villanyvezeték megy keresztül, melynek karbantartása során sérül-
hetnek védett értékek. 

g) változott-e a munkavégzés idıbeli és térbeli rendje, érdekeltségi viszonyai, 

A tervezési területen nagyon régóta nem történik munkavégzés. Korábban elvétve kaszálták 
egyes részeit, de ez már nem jellemzı. 

h) károsították-e a természeti értékeket, 

Az elmúlt években nem történt természetkárosítás. 

i) történtek-e havária események és ezek hatásai. 

Nem történt havária jellegő esemény. 

 

3.4.4. A tervezési területre kívülrıl ható emberi tényezık 

Annak vizsgálata, hogyan befolyásolja a terület ökológiai állapotát 

a) a környezı területek hasznosítása, 

A tervezési terület környékén zömmel kiskerteket találunk. Sajnos a Sopron környéki tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a kiskertes övezeteket elıbb-utóbb belterületté nyilvánítják és 
megkezdıdik azok kertvárosi jellegő beépítése. Ez egészen biztos, hogy kedvezıtlen hatással 
lesz a területre a megnövekedett forgalom miatt. 

A kiskertes hasznosítás azt is jelenti, hogy egyes kertek tulajdonosai a természetes élıhelyeket 
szemétlerakónak gondolva a kertekben feleslegessé váló törmeléket, építési anyagokat, ágakat 
stb. a területre hordják ki.  

b) a gazdasági környezet (támogatási rendszer, árarányai), 

A terület fennmaradása szempontjából a gazdasági környezetnek nincs jelentısége, a fennma-
radás elsısorban a szándékon múlik. 
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c) a jogszabályok, 

A gyepek fennmaradását a jelenleg érvényben lévı területhasznosítással, földmőveléssel kap-
csolatos jogszabályok nem segítik. A terület megvédéséhez az érvényes jogszabályok ennek 
ellenére elégségesek. 

d) a tervezési elıírások, 

Az érvényes területrendezési tervek megfelelıek a terület fennmaradásához. 

e) a politikai viszonyok, 

Az aktuális politikai viszonyok nincsenek hatással a területre. 

f) a kulturális szokások 

A környéken jellemzı kulturális szokások nincsenek hatással a területre. 

 

3.4.5. A természetvédelmi kezelés korlátai 

Annak vizsgálata, hogy a természetvédelmi kezelı rendelkezik-e 

a) a megfelelı szaktudással, 

A természetvédelmi kezelı megfelelı szaktudással és gyakorlattal rendelkezik a terület keze-
léséhez. 

b) munkaerıvel, 

A területek kezeléséhez a természetvédelmi kezelı rendelkezésére áll szükséges munkaerı.  

c) hatósági jogkörrel, 

A természetvédelmi kezelı nem rendelkezik hatósági jogkörrel a terület értékeinek megırzé-
séhez. 

d) felszereléssel, 

A természetvédelmi kezelınek jelölt Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik a 
terület kezeléséhez szükséges felszereléssel. 

e) elegendı anyagi fedezettel ahhoz, hogy hatékonyan kezelje a területet. 

A természetvédelmi kezelınek jelölt Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik a 
területen végrehajtandó beavatkozásokhoz szükséges pénzügyi eszközökkel, azonban a részle-
tes kutatáshoz és a monitoringhoz nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet. 

 

3.4.6. A korlátozó tényezık hatása az ideális célkitőzésekre (második kiértékelés) 

a) a célkitőzés elérését korlátozó tényezık számbavétele, 

A tervezési területen szükséges kezelési jellegő beavatkozásokhoz minden szükséges feltétel 
(anyagi, eszköz és személyzet) rendelkezésre áll. 

A területet a környezı kiskertek beépítése, illetve ennek hatásai folyamatosan veszélyeztetik.  

A terület részletes kutatásához a természetvédelmi kezelı nem rendelkezik anyagi források-
kal. 

A tájképi értékek védelme csak a tervezési terület jóval nagyobb környezetével együtt lehet-
séges 
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b) a korlátozó tényezık mérséklésének, megszüntetésének lehetıségei, 

A területrendezési tervben a környezı területekre vonatkozóan olyan elıírásokat kell tenni, 
amelyek biztosítják a terület természeti és tájképi értékeinek fennmaradását. 

A terület kutatásához és kezeléséhez megfelelı forrásokat kell a kezelı részére biztosítani. 

c) a célkitőzés elérésének gazdasági és társadalmi értelemben vett ára, 

A terület fennmaradása meggátolhat bizonyos gazdasági törekvéseket, de a veszteséget a tár-
sadalmi megbecsülés és az elfogadottság növekedése ellensúlyozza. 

d) a célkitőzés elérésének más célkitőzések megvalósítására gyakorolt hatása, 

A terület és esetlegesen a környezetének jelenlegi állapotában való megırzése a 85. számú 
fıút forgalmára épülı vendéglátói, kereskedelmi törekvéseket megakadályozza, miután ezek a 
területek közvetlenül az út mentén helyezkednek el. 

A környezı kiskertek beépítésének korlátozása ellentétes lehet a tulajdonosok érdekeivel. 

e) a célkitőzés elérésének vagy meghiúsulásának közvélemény-befolyásoló hatása a termé-
szetvédelem szervezetérıl kialakult kép megítélésében, 

A terület fennmaradása a lakosság körében mindenképpen pozitív képet fest a természetvéde-
lemrıl, azonban a terület fennmaradásának biztosítása miatt szükséges korlátozások egyes 
ellenérdekelt csoportok ellenérzését válthatják ki. 

f) a közvélemény értékelésének fontossága és ennek vizsgálata. 

Viszonylag kis területrıl van szó, amely látogatottsága és ismertsége elég nagy. A közvéle-
ményt a területtel kapcsolatos tervekrıl, problémákról folyamatosan tájékoztatni kell. 
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4. GYAKORLATI CÉLKIT ŐZÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS FELADATOK 
MEGHATÁROZÁSA 

4.1. Gyakorlati célkitőzések 

a) természeti értékek védelmi szintjének fenntartása: 

• Biztosítani kell a szíveslevelő gubóvirág (Globularia cordifolia) állományának és élı-
helyének fennmaradását. 

• Megırizni a terület védett és veszélyeztetett növény, illetve állatfajainak állományait. 

• A soproni Bécsi-domb, mint tájképi és természeti  érték védelme 

b) a tervezési terület természetvédelmi érdekekkel összhangban álló, tartós hasznosításának 
(pl. hagyományos gazdálkodás, bemutatás, oktatás, kutatás) biztosítása: 

• A terület botanikai és zoológiai értékeinek teljes körő feltárása, majd természetvédel-
mi helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése. 

• Biztosítani a terület élıhelyeinek fennmaradásához szükséges hagyományos gazdál-
kodási formákat a területen. 

 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

4.2.1. Élıhelyek kezelése, fenntartása 

Stratégiák az élıhelyek fenntartása érdekében: 

a) beavatkozás mellızése: - 

b) kismértékő beavatkozás: 

• A gyepes területrészek évente egyszeri, esetleg kétszeri kaszálása. 

c) aktív kezelés: 

• A 84. sz. fıút irányából terjedı akácos sáv visszaszorítása, majd teljes kiirtása. 

• A területre jellemzı fa- és cserjefajok terjedésének megakadályozása, valamint a gye-
pes területek erdısödésének megakadályozása. 

d) gazdálkodás és más tevékenység korlátozása: 

• A területek beépítésének, illetve belterületbe vonásának megakadályozása. 

 

4.2.2. Fajok védelme 

élıhelyvédelem: 

• A területen elıforduló védett fajok védelme elsısorban élıhelyük fenntartásával bizto-
sítható. Amennyiben a tervezési területet veszélyeztetı tényezıket nem sikerül fel-
számolni vagy erıs degradálódás lesz tapasztalható, el lehet gondolkodni a tervezési 
területen élı fajok genetikai anyagának megırzése érdekében ex situ védelmen. 

beavatkozás mellızése: 

• Nincs szükség rá. 



Bécsi-domb Természetvédelmi Terület Természetvédelmi kezelési terve 
Gyakorlati célkitőzések, stratégiák és feladatok meghatározása 
   

 22

állománynövelés: 

• Nincs szükség rá. 

visszatelepítés: 

• Nincs szükség rá. 

betelepítés: 

• Nincs szükség rá. 

 

4.2.3. Látogatás 

A terület látogatására kidolgozott stratégiák: 

a) zárt terület:  

• Nincs szükség ilyen típusú terület kijelölésére. 

b) korlátozottan látogatható terület:  

• Nincs szükség ilyen típusú terület kijelölésére. 

c) szabadon látogatható terület, a látogatás nincs korlátozva: 

• A tervezési terület az év teljes idıszakában szabadon, korlátozás nélkül látogatható. 

• A területen nem engedélyezhetık nagyobb, jelentıs csoportosulással járó rendezvé-
nyek. 

d) a b) és c) esetekre vonatkozó egyéb korlátozások és tilalmak. 

 

4.2.4. Oktatás és bemutatás 

a) minimális nyilvánosság:  

• Nincs szükség ilyen típusú terület kijelölésére. 

b) szők körő nyilvánosság:  

• A teljes területen biztosítani lehet a bemutatás és az oktatás feltételeit. 

c) nagyobb nyilvánosság: 

• A terület védettségét jelzı táblák elhelyezését biztosítani kell. 

• Biztosítani kell, hogy a helybéli lakosság megismerje ennek és a környéken található 
hasonló, értékes élıhelyek élıvilágát. 

d) speciális propaganda: 

• Nincs szükség ilyen típusú terület kijelölésére. 
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4.2.5. Kutatás, vizsgálatok 

a) nem folytatható kutatás: ha a természetvédelmi érdekeket a kutatás veszélyeztetné, 

• Nincs szükség ilyen típusú terület kijelölésére. 

b) csak szakemberek végezhetnek: a védelem érdekeivel összefüggı kutatásokat, 

• Nincs szükség ilyen típusú terület kijelölésére. 

c) ellenırzött módon, részletes kutatási tervvel végezhetı kutatás, 

• Nincs szükség ilyen típusú terület kijelölésére. 

d) szabadon folytatható a kutatás a természetvédelmi szabályok betartásával. 

• A tervezési területen szabadon folytatható a kutatás a természetvédelmi szabályok be-
tartásával. 

 

4.2.6. Terület- és földhasználat 

a) a terület- és földhasználati módok valamelyikének vagy mindegyikének a tilalma 

• A területen a mezıgazdasági célú földhasznosítások közül a szántóföldi gazdálkodás 
nem megengedhetı. Az üzemtervezett erdıgazdálkodás, vadgazdálkodás, halászat, 
ipari létesítmények, bármilyen célú építés, közlekedés tilos. 

b) a terület- és földhasználati módok valamelyikének a korlátozása, 

• A területen folyó gyepgazdálkodás engedélyezett, de kizárólag kaszálóként hasznosít-
ható, a legeltetés nem kívánatos. 

c) a terület- és földhasználati módok valamelyikének vagy mindegyikének a korlátlan gyakor-
lása. 

• Nincs olyan földhasználati mód, amely korlátlanul gyakorolható lenne, a védett terüle-
tekre vonatkozó szabályokat minden esetben be kell tartani. 

 

4.2.7. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

• A földmérési alapponton álló emlékmő állapotát meg kell vizsgálni, szükség esetén 
gondoskodni a felújításról. 

 

4.2.8. Természetvédelmi infrastruktúra 

• Biztosítani kell a terület hatósági táblákkal történı megjelölését. 

• Biztosítani kell a területre vonatkozó információk és elıírások helyben történı ismer-
tetését. 
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4.3. Kezelési feladatok 

4.3.1. Adatgyőjtés 

a) Archív adatok 

aa) Jogszabály által elıírt, kötelezı feladat nincs.  

ab) A tervezési idıszak végéig a lehetıségek függvényében össze kell győjteni a területre 
vonatkozó szakirodalmat és a benne leírt adatokat adatbázisba kell rendezni, beleértve ebbe a 
környezetre (csapadék, talajvíz, stb.) vonatkozó információkat is. 

 ac) – 

 

b) A környezetre vonatkozó adatok 

ba) Jogszabály által elıírt, kötelezı feladat nincs. 

bb) A lehetıségek függvényében biztosítani kell a területre vonatkozó környezeti változók 
minél teljesebb győjtését, automata adatgyőjtı rendszerrel. 

bc) Biztosítani kell a rendelkezésre álló, rendszeresen győjtött adatokhoz való hozzáférést. A 
lehetıségek függvényében el kell végezni a terület talajának részletes vizsgálatát. 

 

c) A tájra vonatkozó adatok 

ca) Jogszabály által elıírt, kötelezı feladat nincs. 

cb) Szükséges elvégezni a környezı területekre vonatkozólag egy részletes tájtörténeti, illetve 
tájhasználati vizsgálatot, feltárva a területet fenyegetı emberi és környezeti hatásokat.  

cc) – 

 

d) Az élı szervezetekre vonatkozó adatok 

da) Jelenleg nincs jogszabályi kötelezettség, de amennyiben a terület bekerül a Natura 2000 
területek közé, a közösségi jelentıségő élıhelyekrıl és fajokról biztosítani kell a rendszeres 
adatgyőjtést (monitorozás) 

db) A tervezési idıszak végéig a lehetıségek függvényében el kell készíteni a tervezési terület 
részletes, legalább 1:5000 méretarányú vegetációtérképét, illetve a területen élı védett és 
invázív növényfajok elıfordulási térképét. Felméréseket kell végezni a terület faunájával kap-
csolatban is, lehetıleg minden olyan taxonra kiterjedıen, amely védett fajt tartalmaz. 

dc) – 

 

e) Az emberi hatásokra vonatkozó adatok 

ea) Jogszabály által elıírt, kötelezı feladat nincs. 

eb) - 

ec)  - 
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4.3.2. Kezelés 

4.3.2.1. Kezelési elıírások 

a) Élıhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása 

• A fehér akácot a területrıl teljes mértékben el kell távolítani (szükség esetén vegysze-
res irtás engedélyezhetı), a sarjakat rendszeresen vissza kell vágni. 

• A gyepeken a fa- és cserjefajok terjedését meg kell állítani, szükség esetén visszaszorí-
tani.  

• A területen található illegális hulladéklerakókat és tőzrakóhelyeket fel kell számolni. 

• A 84.sz fıút menti akácos sáv helyén, az akác eltávolítása után, ıshonos, a termıhely-
nek megfelelı fajokból álló keskeny erdısávot kell kialakítani. 

b) Fajok védelme, fenntartása 

• Fajmegırzési tervet kell készíteni a szívlevelő gubóvirág és a leánykökörcsin állomá-
nyának védelme érdekében, majd ennek megfelelıen biztosítani az élıhelyek kezelé-
sét. 

c) Agresszív fajok állományszabályozása 

• A fehér akácot a területrıl teljes mértékben el kell távolítani (szükség esetén vegysze-
res irtás engedélyezhetı), a sarjakat rendszeresen vissza kell vágni. 

d) İrzés, védelem 

• A tervezési terület rendszeres ellenırzését biztosítani kell az illegális szemétlerakás 
megszőntetése érdekében. 

e) Egyedi tájértékek védelme és fenntartása 

• A tervezési területen található emlékmő esetében meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e 
az egyedi tájérték kategóriájának. 

f) Gépek beszerzése és karbantartása 

• A terület természetvédelmi kezelésének biztosításához nem szükséges gépeket besze-
rezni. 

g) Információ biztosításának és a kapcsolattartásnak a rendszere 

• Biztosítani kell a tulajdonosok és a természetvédelmi hatóság közötti rendszeres pár-
beszédet, illetve a területre vonatkozó, a fenntartáshoz szükséges információk eljutta-
tását a kezelést végzı személyeknek, illetve szervezeteknek. 

• A területet a jogszabályoknak megfelelıen el kell látni hatósági táblákkal, illetve a le-
hetıségeknek megfelelıen információs táblával. 
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4.3.2.2. Mezıgazdálkodásra vonatkozó kezelési elıírások 

a) Növénytermesztés. Szántóföldi gazdálkodás síkvidéken, domb- és hegyvidéken 

• A tervezési területen szántóföldi gazdálkodást végezni tilos!  

b) Rét, legelıgazdálkodás 

• A gyepek ideiglenes felszántása, mőtrágyázása, felülvetése, drénezése tilos!  

• A kaszálásokat évi egy alkalommal (június vége-július folyamán) változó idıpontban 
kell elvégezni.  

• A kaszálások során a terület 10%-át éves váltásban kaszálatlanul kell hagyni.  

• A lekaszált és bebálázott szénát legkésıbb egy hónapon belül le kell hordani a terület-
rıl. 

c) Kert, szılı, gyümölcsültetvényeken való gazdálkodás 

• Ez a területhasznosítási forma nem jellemzı a védett területen. 

d) Talajerı-gazdálkodás 

• A talajerı-gazdálkodás a tervezési területen nem megengedett 

e) Növényvédelem 

• A védett területen csak kemikália mentes növényvédelem lehetséges. Indokolt esetben 
(inváziós és tájidegen fajok irtása) a vegyszeres irtás engedélyezhetı egyedi eljárás 
után. A kezeléseket kizárólag lokálisan, egyedi kijuttatással kell elvégezni.  

f) Állattenyésztés, különös tekintettel a régi magyar háziállat fajták fenntartására 

• A védett területen az állattenyésztés nem megengedett. 

g) Nádgazdálkodás, nádhasznosítás 

• A védett területen a nádgazdálkodás és nádhasznosítás nem megengedett. 

h) Horgászat és halászat 

• A védett területen a halászat és horgászat nem megengedett, erre lehetıség sincs meg-
felelı víztest hiányában 

 

4.3.2.3. Erdıgazdálkodásra vonatkozó elıírások 

A tervezési területen erdı mővelési ágú területrész nem található. A tervezési területen üzem-
tervezett erdı kialakítása nem támogatott. 
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4.3.2.4. Vadgazdálkodásra vonatkozó kezelési elıírások 

a) A védetté nyilvánító jogszabály alapján elıírt - a vadgazdálkodást, vadászatot érintı - ter-
mészetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak és egyéb kötelezettségek ismertetése. 

• A védett területen etetık, szórók, sózók elhelyezése tilos.  

• A védett területen vadtenyésztés, vadkibocsátás nem engedélyezhetı.  

• Vadföld létesítése, mővelése tilos! 

b) A tervezési terület kiterjedése, a védett földrészletek helyrajzi szám és vadászterületek sze-
rinti felsorolása a vadászterületek erdırészletek szerinti felsorolása, kódszám és rendeltetés, a 
védettségi kategóriák, a védettség fokozata, az övezeti besorolás, a különleges védelmet 
igénylı  területek részletezésével: 

• Lásd. 8.3.1 melléklet. A teljes terület a Hubertusz VT vadászati területe. 

c) A tervezési terület vadászterületein elıforduló védett növény- és állatfajok élıhelyének 
ismertetése, ezek helyének vadászterületek szerinti megjelölése. 

• Lásd. a 2.2.2 fejezetben. 

d) A tervezési területen érvényben lévı körzeti vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási 
üzemtervek felsorolása. 

• Hubertus VT (103600) Vadgazdálkodási Üzemterve (1997-2007). A vizsgált terület-
nek nincs hatályos Körzeti Vadgazdálkodási Üzemterve. 

e) A védett természeti területre és a védett természeti értékekre vonatkozó természetvédelmi 
kezelési elıírások vadgazdálkodásra, vadászatra vonatkozó részletezése. 

• A tervezési területen etetık, szórók, sózók elhelyezése tilos!  

• A tervezési területen vadtenyésztés, vadkibocsátás, zárttéri vadtartás tilos!  

• Vadföld létesítése, mővelése tilos! 

 

4.3.2.5. Vízgazdálkodást érintı kezelési elıírások 

a) Élıhely-fenntartási célú vízellátás 

• - 

b) Források 

• - 

c) Vízfolyások és partszegélyei 

• - 

d) Állóvizek és partszegélyei 

• - 

e) Felszín alatti vízkészletek 

• A tervezési terület alatt található felszín alatti vízkészletekkel kapcsolatos elıírásokat 
külön jogszabályok rendezik. 
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f) Öntözés 

• - 

 

4.3.2.6. Közlekedést érintı kezelési elıírások 

• A területre gépkocsival behajtani csak a természetvédelmi kezelés részeként végzendı 
munka keretében szabad. 

 

4.3.2.7. Építési tevékenységeket érintı kezelési elıírások 

a) Épületek 

• A tervezési területen tilos az építkezés! 

b) Egyéb építmények 

• A tervezési területen egyéb építmény létesítése tilos! 

c) Kerítések, kapuk 

• A tervezési területen kerítések és kapuk létesítése tilos, kivételt képez ez alól a vad-
kárelhárító kerítés. 

d) Infrastruktúra-hálózatok (elektromos távvezetékek és állomások, kıolaj-, földgáz- és kı-
olajtermék-távvezetékek) 

• A tervezési területen új vonalas létesítmény nem építhetı! 

• A meglévı ilyen jellegő létesítményeket lehetıség szerint el kell távolítani a területrıl. 

e) Feltáró utak 

• A tervezési területen feltáró utakat létesíteni tilos! 

f) Sétautak 

• A tervezési területen sétautakat ki lehet jelölni a természetvédelmi hatóság egyedi en-
gedélye alapján. 

g) Lépcsık, támfalak 

• A tervezési területen lépcsık, támfalak létesítése tilos! 

h) Hidak, zsilipek, átereszek 

• A tervezési területen a terület ökológiailag megfelelı vízháztartásához szükséges 
mennyiségben létesíthetık vízkormányzáshoz szükséges mőtárgyak a hatályos jogsza-
bályok által meghatározott eljárás után. 

i) Közmővek 

• A tervezési területen új közmőveket keresztülvinni tilos! 

• A meglévı ilyen jellegő létesítményeket lehetıség szerint el kell távolítani a területrıl. 

j) Sportpályák 

• A tervezési területen sportpályát kialakítani tilos! 
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4.3.2.8. Turizmust érintı kezelési elıírások (idegenforgalom, üdülés, oktatás, rekreáció) 

• A tervezési terület szabadon látogatható a hatályos jogszabályok betartásával.  

 

4.3.2.9. Ipari és bányászati tevékenységeket érintı kezelési elıírások 

• A tervezési területen ipari és bányászati tevékenységet végezni tilos! 

 

4.3.2.10. Települések egészét érintı kezelési elıírások 

Az érintett települések település rendezési tervét a kezelési tervnek megfelelıen módosítani 
kell olyan módon, hogy a tervezési terület hosszú távú fennmaradása biztosítható legyen. 

• A tervezési terület 100m-es körzetében nem alakítható ki lakóövezet. 

• A 84. sz. fıút északi oldalán a meglévı épületeken kívül további építés nem lehetsé-
ges. 

 

4.3.2.11. Táji, kultúrtörténeti értékekkel kapcsolatos kezelési elıírások 

• - 

 

4.3.3. Adminisztráció 

a) Védetté nyilvánítás, védelem feloldása 

A védetté nyilvánítás a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kezdeményezésére indult el. 
A jövıben célszerő a jelenleg nem védett szomszédos gyepterületekkel (Sopron 0902/21, 98-
108) bıvíteni a Természetvédelmi Területet. 

b) Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika 

A tervezési terület már állami tulajdonban és természetvédelmi kezelésben van.  

c) Hatósági engedélyezés 

A területre vonatkozó hatósági eljárások rendjét a vonatkozó jogszabályok megfelelıen ren-
dezik. 

d) Tervezés 

- 

e) Ellenırzés 

A terület ellenırzését és a kezelési terv végrehajtását a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ság végzi. 

f) Továbbképzés 

-
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5. MUNKATERV 

5.1. Középtávú munkaterv 

Középtávon a következı fontossági sorrendben kell megoldani a feladatokat: 

1) gyepes részek rendszeres kaszálása 

2) spontán betelepülı fehér akác és a környezı kiskertekbıl esetlegesen megjelenı egyéb 
inváziós fajok visszaszorítása 

3) illegális hulladéklerakók és tőzrakóhelyek megszüntetése 

4) információs tábla kihelyezése 

5) florisztikai, faunisztikai vizsgálatok elindítása 

6) fenti vizsgálatok alapján esetleges fajmegırzési programok elindítása 

 

5.2. Éves munkaterv 

1) A hatósági jelzések bıvítése és szükség szerinti cseréje. A teljes kitáblázottságot 3 
éven belül el kell érni. 

2) A gyepes területek kaszálása és a széna elhordása (június végén – július elején). 

3) Az illegális hulladéklerakók és tőzrakóhelyek felszámolása. 

4) Az ıri zoológiai és botanikai adatgyőjtések elıírások szerinti elvégzése minden évben. 

5) Gyepek fenntartására vonatkozó elıírások betartása, a saját kezelésben lévı területek 
kezelésének biztosítása. 

6) Az együttmőködés javítása a térség hatóságaival és gazdálkodóival. 

7) A beérkezı építési, telekalakítási ügyek bírálata a természetvédelmi törvény és a keze-
lési terv alapján. 

8) Információs tábla kihelyezése. 
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6. A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK  
ELLENİRZÉSE ÉS A TERV FELÜLVIZSGÁLATA 

A terv megvalósítását és megfelelı végrehajtását a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
Fertı-Hanság Tájegységének vezetıje és a Soproni İrkerület vezetıje ellenırzi. A magasabb 
szintő ellenırzéseket a Szervezeti és Mőködési Szabályzatok és munkaköri leírások alapján 
kell elvégezni. 

A tervet elfogadása és jogerıre emelkedése után legkésıbb 10 évvel felül kell vizsgálni és a 
szükséges módosításokat elvégezni. 
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7. A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 

Megjelent a Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítésérıl szóló 14/2006. (III. 21.) 
KvVM rendeletben. 
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8. MELLÉKLETEK 

8.1. Bibliográfia 

8.2. Térképek 

8.2.1 A tervezési terület áttekintı térképe 

8.2.2 A tervezési terület talajtani és vízrajzi térképe 

8.2.3 A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási térképe 

8.2.4 A tervezési terület és környékének növényzete 

8.3. Egyéb melléklet 

8.3.1 A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási adatai 

8.3.2 A tervezési terület jellemzı, illetve védett fajainak elterjedése 
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8.2. Térképmellékletek 
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8.3. Egyéb melléklet 

8.3.1 A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási adatai 

 

Község Felirat Terület AK Mővelési ág Szektor Jogi jelleg 

Sopron 0902/22 7,8512 65,16 gyep (legelı) 16 Helyi jelentıségő term.véd.ter. 

Összesen:  7,8512     
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8.3.2 a) Forrás: IVÁNCSICS A. (1995): A soproni Bécsi-domb, mint a Laitaicum flórajárás jel-
legzetes hazai képviselıje. – Szakdolgozat, ELTE, Budapest. 
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8.3.2 b) Forrás: IVÁNCSICS A. (1995): A soproni Bécsi-domb, mint a Laitaicum flórajárás jel-
legzetes hazai képviselıje. – Szakdolgozat, ELTE, Budapest. 
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8.3.2 c) Forrás: IVÁNCSICS A. (1995): A soproni Bécsi-domb, mint a Laitaicum flórajárás jel-
legzetes hazai képviselıje. – Szakdolgozat, ELTE, Budapest. 

 


